
Dobbelt spil - tirsd. 15. jan. kl. 19.00 

Den unge, danske idealist Michael ansættes i FN's 
humanitære hjælpeprogram i New York.  

Da Michael forflyttes til Bagdads kaos, opdager 
han, at der foregår svindel for milliarder i organisa-
tionen, og at topledelsen er indblandet. Michael er 
fanget mellem kyniske diplomater og grådige lob-
byister og må vælge, om han vil afsløre korruptio-
nen, selv om det kan koste ham jobbet, kærlighe-
den og måske livet.  

Produktionsår: 2018 
Genre: Thriller 
Instruktør: Per Fly 
Medvirkende: Theo James, Ben Kingsley, Belcim 
Bilgin, Jacqueline Bisset 

Spilletid: 108. min 
Biopremiere: 18.01.2018 
Tilladt for børn over 15 år 

The greatest showmann mand. d. 7. jan. kl. 19.00 

Allerede som ung i 1800-tallets New York nærer P.T. 

Barnum et stort ønske om at bringe morskab og under-

holdning til sine medmennesker. Han narrer en bank til at 

låne sig penge, så han kan åbne et museum, der fremvi-

ser særlinge og freaks.  

Da en kritiker nedsættende kalder museet for et 'cirkus', 

tager Barnum ham på ordet og lancerer et overdådigt un-

derholdningsshow med sang, dans og luftakrobatik.    

Produktionsår: 2017 
Genre: Musical 
Instruktør: Michael Gracey 
Medvirkende: Hugh Jackmann, Rebecca, Ferguson, Zac 
Efron, Zendaya 

Spilletid: 105 min. 
Biopremiere: 2017 



 Alt eller intet 
 
18-årige Maddy har en sjælden immunsygdom, som 
gør hende hyper allergisk over for næsten alt.  
Hendes overbeskyttende mor sørger for, at Maddy al-
drig kommer uden for huset.  

Da den charmerende Olly flytter ind som ny nabo, for-
elsker Maddy sig i ham.  
Nu må hun afveje, om hun tør trodse sin mors forma-
ninger og vove sig ud i den smittefarlige verden uden-
for hjemmets vægge - for kærlighedens skyld.  

Produktionsår: 2017; biopremiere: 25.05.2017 
Genre: Drama 
Instruktør: Stella Meghie 
Medvirkende: Amandia Stenberg, Nick Robinson, Ani-
ka Rose, Ana de la Requera 
 
Spilletid: 97: min.  
Frarådes børn under 7 år 

Mens vi lever - onsd. d. 23. jan. kl. 19.00 
 
Kristian må vende hjem til sin fødeby og se 
sine dæmoner i øjnene, da hans tidligere fa-
derfigur ligger alvorligt syg.  
I samme by slås Trine med livet som alene-
mor, og to gymnasieelever, den sensitive Tobi-
as og hans mere hårdkogte veninde Q, der op-
lever udfordringer i deres indbyrdes forhold.  
Et voldsomt trafikuheld knytter de fire menne-
skeskæbner sammen på uventede måder.  
 
Produktionsår: 2017; biopremiere: 26.10.2017 
Genre: Drama 
Instruktør: Mehdi Avaz 
Medvirkende: Sebastian Jessen, Julie Christi-
ansen, Nicolas Bro, Charlotte Munck 
 
Spilletid: 98 min. 
Tilladt for børn over 11 år 


